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Vážení přátelé, 

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti České hiporehabilitační společnosti, z.s. za rok 

2016, v níž máme možnost shrnout to nejdůležitější, co se událo. Byl to rok velkých změn a 

přinesl řadu úspěchů.  

Jsme velmi rádi, že můžeme kontinuálně naplňovat naše poslání – především sdružovat 

zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovat komunikaci mezi nimi. Vážíme si spolupráce 

s jednotlivými členy, věříme v sílu kolektivní inspirace. Každý člen má rozdílné zkušenosti, 

může mít jiný pohled na věci, což vede k zajímavým diskusím s cennými výsledky z 

odlišného úhlu pohledu, který by nás třeba nikdy ani nenapadl. Jsme přesvědčeni, že díky 

tomu vznikají projekty s trvalými hodnotami. 

Pozornost byla věnována propagaci odborně a bezpečně prováděné hiporehabilitace, mediální 

kampaň byla svěřena firmě Parliamo, s výsledky se můžete seznámit ve zprávě. 

Pozornost byla věnována vzdělávání odborníků i laické veřejnosti. S velkým úspěchem 

proběhla 11. konference o hiporehabilitaci v Brně, konaly se specializační kurzy pro budoucí 

specialisty, kteří hiporehabilitaci praktikují. Během celého roku zazněla řada přednášek a 

prezentací činnosti ČHS a středisek hiporehabilitace na odborných školách i pro laickou 

veřejnost, stejně tak i ukázky dobré praxe v rámci výstav koní, benefičních akcích, na Dnech 

otevřených dveří ve střediscích hiporehabilitace. 

Mnohdy si ani neuvědomujeme, na jaké úrovni se „česká hiporehabilitační škola“ nachází, 

máme tendenci se podceňovat. Ale nastal čas vyrazit do světa.  

S velkým ohlasem se setkalo vzdělávání v oblasti hipoterapie v rané péči vedené v anglickém 

jazyce pro zahraniční lektorky.  Proběhly pilotní kurzy, ve kterých jsme si ověřili, že na to 

máme. Poté naše lektorky zamířily za oceán, na pozvání terapeutek z AHA (American 

Hippotherapy Association, Inc.) přednášely o zkušenostech z hipoterapie u batolat.  

Možná našim střediskům chybí oproti zahraničním střediskům dokonalé zázemí, někdo 

podotkne, že kvalita našich koní pokulhává za zahraničními. Ale můžeme se pochlubit skvěle 

připravenými koňmi, jak ukazují výsledky specializačních zkoušek. 

Závěrem si dovolujeme vyslovit přání, aby Česká hiporejhabilitační společnost byla vnímána 

pozitivně nejen svými členy a jejich klienty a uživateli, ale také institucemi a nejširší 

veřejností jako organizace, která zastřešuje kvalitní hiporehabilitaci a které patří 

nezastupitelné místo v oblasti sociálních a zdravotních služeb v celé republice. 
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

 

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) byla založena v roce 1991 jako dobrovolné, 

neziskové, nepolitické, otevřené a nezávislé občanské sdružení, jehož smyslem bylo a je 

rozvoj, propagace a zkvalitňování hiporehabilitace, tedy všech aktivit a terapií s pomocí koní, 

které jsou poskytovány osobám se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami. 

 

Úkolem ČHS je rozvíjet, propagovat a zkvalitňovat poskytování hiporehabilitace ve všech 

jejich složkách, tedy jako službu zdravotní a sociální, jako prostředek výchovy a vzdělávání 

osob se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami. 

 

Působnost organizace je celorepubliková a sídlo společnosti je v Brně, Zemědělská 1. 

 

ČHS je řádným členem HETI, tzv. „Federation member“ – The Federation of horses in 

education and therapy international. 

 

Cíle 
Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v 

sociální oblasti a podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační praxe. 

 

Poslání 

Sdružovat zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovat komunikaci mezi nimi. 

Garantovat realizaci hiporehabilitace na náležité odborné úrovni pro co nejširší spektrum 

uživatelů služeb. 

Poskytovat poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace. 

Zajišťovat legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace. 

Propagovat správně prováděnou hiporehabilitaci. 

Organizovat vzdělávání odborníků i laické veřejnosti. 

Posuzovat způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci. 

Prosazovat zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující požadavky 

jejich přirozených potřeb. 
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Organizační struktura ČHS v roce 2016 

 

 

Představenstvo 

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. - předsedkyně, statutární zástupkyně 

Ing. et Bc. Vladimíra Casková – místopředsedkyně, statutární zástupkyně a koordinátorka 

odborné sekce Vzdělávání 

Mgr. Jindra Vladyková - koordinátorka odborné sekce Aktivity s využitím koní 

Kamila Petrová - koordinátorka sekce Terapeutické využití koní 

Mgr. Veronika Piačková – metodička 

 

Odborné sekce ČHS 

Mgr. Tereza Honců - koordinátorka sekce Hipoterapie 

Zuzana Fialová - koordinátorka sekce Paradrezury 

Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. – koordinátorka sekce Paravoltiže 

Revizní komise 

Revizní komise pracuje ve složení Bc. Markéta Bílková (předsedkyně), Jolana Štěpánková, 

Darja Hrůzková. 
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Členská základna 

Členství v ČHS je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, kteří se věnují práci s koňmi 

ve zdravotní či sociální sféře, pedagogice či parajezdectví. ČHS sdružuje například 

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální 

pracovníky, pedagogické pracovníky včetně speciálních pedagogů a jezdecké instruktory.  

V roce 2016 bylo v ČHS registrováno celkem 44 organizací a 60 individuálních členů z celé 

České republiky.  
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KATEGORIZACE STŘEDISEK ČHS  

Získání statusu splněním náročných podmínek 

a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a 

připravenosti koní je zcela dobrovolný proces 

členských středisek. Tento systém umožní 

současným i budoucím klientům, pacientům a 

dalším uživatelům vybrat si poskytovatele 

hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky 

na provádění kvalitní a odborné 

hiporehabilitace. Na druhé straně je dobrou 

vizitkou poskytovatele hiporehabilitace. Provozovatel hiporehabilizace může požádat o 

udělení statusu v kategorii Středisko praktické výuky, Středisko doporučené hiporehabilitace, 

Registrované středisko a Přidružené středisko. Aktuální seznam středisek dle kategorií je k 

dispozici na www.hiporehabilitace-cr.com. 

Skladba středisek dle kategorie   

 

Středisko praktické výuky (SPV)  
Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému ČHS, 

ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Tato 

střediska splňují náročné podmínky pro udělení statusu SPV jak z hlediska zázemí, tak 

vzdělání realizačního týmu - terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání s minimální 5 

letou praxi v oboru, hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro 

parajezdectví. Status SPV získalo celkem 11 středisek hiporehabilitace z celé České 

republiky. 

 

Seznam Středisek praktické výuky pro rok 2016 

1. Caballinus, z. s. 

2. EPONA, z. s. 

3. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk 

4. Hipocentrum Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

5. Vladykův dvůr, z.s. 
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6. Koníček, o. p. s. 

7. Ryzáček, z. s. 

8. Svítání, z. s. 

9. Psychiatrická nemocnice Jihlava 

10. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s. 

11. Stáj Rozárka, z. s. 

 

SPV dle zaměření  

 

 

Středisko doporučené hiporehabilitace (SDH) 
Tato členská střediska ČHS splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a 

uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků 

a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty jako střediska kvalitní 

hiporehabilitační praxe. Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační 

koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví. Některá SDH mají i status SPV. 

V roce 2016 bylo v ČHS registrováno celkem 25 středisek SDH. 

SDH dle zaměření  
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Registrované středisko (RS) 
Tato členská střediska splňují požadavky na kvalifikační a odborné požadavky 

hiporehabilitačních pracovníků, ale hiporehabilitační koně nemají licenci ČHS nebo registraci 

pro parajezdectví. Tento status splňuje 10 členských středisek ČHS. 

 

Přidružení středisko (PS) 

Jsou to členská střediska ČHS, jejichž terapeuti a instruktoři zatím nesplňují kvalifikační a 

odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s 

jinými zvířaty. Jedná se velmi často o nové členy ČHS. Tento status získalo 11 členských 

středisek ČHS. 
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ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ 

Sekce HIPOTERAPIE (HT) 

Od ledna 2016 je koordinátorkou sekce Mgr. Tereza Honců. Sekce se zaměřila na vzdělávání 

v oblasti hipoterapie pro účastnice kurzu Hipoterapie pod ČHS. Další aktivitou byly nově 

realizované kurzy hipoterapie v rané péči jako nadstavba na základní kurz Hipoterapie. O 

tento kurz byl velký zájem i v zahraničí. V dubnu 2016 proběhl pilotní kurz Hipoterapie 

v rané péči v AJ. Pro tyto účely byla přeložena metodika hipoterapie do angličtiny. Pod 

vedením Mgr. Terezy Honců a Věry Lantelme se přednášelo v anglickém jazyce pro evropské 

kolegyně, fyzioterapeutky z Anglie a Belgie. Kurz se uskutečnil v ambulantním zařízení SPV 

Caballinus. 

V září 2016  odletěly na pozvání terapeutek z AHA (American Hippotherapy Association, 

Inc.) lektorky Mgr. Tereza Honců a Ing. Věra Lantelme DiS. přednášet o hipoterapii v rané 

péči. Kurz proběhl 

v hiporehabilitačním 

centru v Novém 

Mexiku. Naše 

lektorky přednášely 

pro americké 

lektorky hipoterapie. 

Kurz měl velký 

ohlas, protože 

v zahraničí se 

hipoterapii pro děti 

mladší 3 let zatím 

cíleně nevěnují.  

V listopadu 2016  se uskutečnil pracovní workshop s názvem Aplikace ontogenetických 

prvků při polohování klienta v hipoterapii, který vedla lektorka Mgr. Kamila Karásková. Kurz 

se konal v SPV Ryzáček z.s. 

Sekce AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ (AVK) 

Koordinátorkou sekce je Mgr. Jindřiška 

Vladyková. Cílem sekce je tvorba metodiky AVK 

jako metody speciální a sociální pedagogiky i 

AVK jako metody sociální práce. Členové sekce 

se snažili o propagaci AVK, s úspěchem bylo 

AVK prezentováno např. na 2. Mezioborové 

konferenci o ADHD v rámci Programu rozvoje 

školní zralosti s názvem Věda o mozku a školní 

úspěšnosti dětí s ADHD (20. října v Praze); 

informace a přednášky proběhly na UPOL, ČZU, 

TUL. 
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Sekce AVK také připravila podklady k 

jednání s MŠMT s cílem zařazení AVK do 

školního vzdělávacího plánu.  

Členové sekce se podíleli na výuce v rámci 

specializačního kurzu AVK, kterého se 

zúčastnilo 17 účastníků.  

 

 

 

Sekce Terapeutické využití koní 

Koordinátorkou sekce je Kamila Petrová. Činnost sekce byla zaměřena především na realizaci 

specializačních zkoušek pro koně, ale i na poradenskou činnost při výběru nebo přípravě 

nových koní pro hiporehabilitaci. Na jaře 2016 proběhlo školení komisařek Specializačních 

zkoušek pro koně a pony v hiporehabilitaci, které se konalo již tradičně na statku U Čapků 

v Hostěnicích u Brna. Hlavním bodem programu bylo naplánování termínů zkoušek a 

zapracování připomínek, které se během minulého roku ukázaly jako zásadní pro další 

udělování licencí. V roce 2016 splnilo specializační zkoušku pro získání licence 25 koní 

z deseti středisek v roce 2016. 

K 31.12. 2016 získalo licenci již 173 koní z 38 středisek hiporehabilitace a individuálních 

členů ČHS. V současnosti je do hiporehabilitace zařazeno 153 koní s licencí. Dobrým 

ukazatelem práce středisek hiporehabilitace je věk koní, převažuje věk koní 9 – 15 let.  
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Sekce Parajezdectví 
Parajezdectví představuje moderní a atraktivní vyžití volného času osob se zdravotním 

znevýhodněním a specifickými potřebami. ČHS podporuje členská střediska, která se 

parasportu věnují, navíc je organizátorem soutěže O pohár České hiporehabilitační společnost 

v paravoltiži. Jedná se o celoroční soutěž pro závodníky oddílů registrovaných v ČHS a na 

závěr roku jsou odměněni nejaktivnější paravoltižéři. 

Paradrezura  

Koordinátorkou sekce je Zuzana Fialová. Pod ČJF registrováno celkem 19 paradrezurních 

jezdců v různých klasifikačních skupinách.  

V roce 2016 se uskutečnilo tréninkové soustředění pro paradrezurní jezdce a trenéry a školení 

paradrezurních rozhodčích, které  vedla francouzská rozhodčí Kathy Amos Jacobs, oficiální 

školitel a trenér pro francouzskou federaci. Paradrezurní závody byly často spojeny 

drezurními, vyvrcholením bylo MČR v drezuře a paradrezuře, které se konalo 18. – 21. 8. 

2016 se ve Zduchovicích u Příbrami. V roce 2016 poprvé byly spojeny mistrovské soutěže 

zdravých a hendikepovaných jezdců. Velkým úspěchem byla účast Anastasie Vištalové na 

paralympijských hrách v Rio de Janeiro, kdy na koni Lata Brandisová získala v kategorii 

grady 1a krásné 16. místo z 26 jezdců. 
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Paravoltiž  

Koordinátorkou sekce je Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.  Pod ČJF nebo ČHS je registrováno 

celkem 42 cvičenců, v rámci přátelských soutěžích cvičí ale mnohem více soutěžících, stoupá 

i počet registrovaných oddílů paravoltiže. Oddíly spolupracují i při přípravě cvičenců, v roce 

2016 se uskutečnily dvě soustředění a proběhlo 8 závodů pod hlavičkou sedmi oddílů z celé 

České republiky. Výsledky ze soutěží se počítaly do soutěže O pohár České hiporehabilitační 

společnosti. Prvenství v této soutěži si odnesl Štěpán Švarc, MHŽ, TJ Orion Praha, druhý byl 

Michal Jančík, TH2 z JK Fany; třetí se umístil Kočí Josef, MHM, z TJ Orion Praha. 

V oddílech zvítězil JK Fany Hostěnice, před TJ Orionem Praha a Eponou Brno. 
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Sekce Psychoterapie pomocí koní (PPK) 

Přesto, že sekce PPK nemá v představenstvu svého zástupce, její členové jsou velmi aktivní. 

Střediska hiporehabilitace při 

Psychiatrických nemocnicích v Jihlavě, 

Kosmonosích a Havlíčkově Brodě pořádaly 

dny otevřených dveří, benefiční představení, 

aktivní účast na Dnech duševního zdraví 

v PN Kosmonosy. V PN Havlíčkův Brod byl 

v září zahájen certifikovaný kurz pro 

zdravotní sestry s názvem Ošetřovatelská 

péče v psychiatrii s využitím koní. 

V rámci ČHS byl otevřen specializační kurzu 

PPK, praktická část se uskutečnila v PN 

Kosmonosy. Závěrečné zkoušky úspěšně zvládlo 5 nových certifikovaných terapeutek.  

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ 

Koordinátorkou sekce je Ing. et Bc. Vladimíra Casková. V kompetenci sekce Vzdělávání je 

především organizace velkých vzdělávacích akcí.  

Nejvýznamnější akcí byla 11. Konference o hiporehabilitaci, která proběhla 20. - 21.2.2016 

v Brně ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. Celkem se zúčastnilo 153 účastníků, kteří si 

vyslechli 20 přednášek ze všech oborů hiporehabilitace. 

V březnu 2016 byly zahájeny kurzy pro budoucí specialisty v hipoterapii, AVK a PPK. 

Vzdělávací program je koncipován do několika modulů, některé jsou společné pro všechny 

účastníky vzdělávacího programu. Základní vzdělávací kurzy jsou náročné jak na teoretickou 

přípravu účastnic, tak i z hlediska vlastní praxe, z 35 účastnic jich dokončilo v řádném 

termínu 26.  Kurz Hipoterapie absolvovalo 10 fyzioterapeutek, kurz AVK 11 nových 

instruktorek AVK a kurz PPK úspěšně dokončilo 5 nových terapeutek. 
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PREZENTACE A MEDIALIZACE ČHS 

Mediální kampaň 

V dubnu ČHS zahájila tříměsíční mediální kampaň s cílem oslovit veřejnost a informovat ji o 

své existenci, upozornit na pravidla kvalitní hiporehabilitační praxe, na možnosti vzdělání a 

přes širokou veřejnost poslat informace o hiporehabilitaci také odborné veřejnosti, včetně 

úředníků. Průběh mediální kampaně bylo možné sledovat na webu ČHS v sekci Média. 

Všechna členská střediska byla vyzvána ke spolupráci formou dodání fotografií, videí a 

příběhů kazuistik ze své praxe. Mediální kampaň provedla agentura PARLIAMO, s.r.o.  
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Kalendáře 
Od roku 2015 ČHS vydává kalendář s fotkami ze středisek SPV, který je k dispozici k prodeji 

a také je předáván jako poděkování za spolupráci partnerům. 

 

Prezentace středisek 
Řada středisek prezentovala činnost ČHS na svých akcích, beneficích, výstavách, uskutečnila 

se řada přednášek pro laickou i odbornou veřejnost. Velkým úspěchem byly tzv. Dny 

otevřených dveří v SPV, celkem se uskutečnilo 11 akcí od dubna do října 2016.  Cílem bylo 

seznámit širokou veřejnost s provozem středisek hiporehabilitace. 
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Časopis HIPOrehabilitace  
Stále více se ukazuje, že budoucnost časopisů se přesouvá do oblasti elektronických médií. I 

náš časopis HIPOrehabilitace vychází v elektronické podobě. V roce 2016 vyšla 3 čísla.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 
Významnou roli v prezentaci ČHS hraje internet. ČHS je propagována prostřednictvím svých 

webových stránek a sociálních sítí. Informace poskytované na webových stránkách slouží 

především pro všeobecné informační a vzdělávací účely.  

www.hiporehabilitace-cr.com  

www.kurzy-hiporehabilitace.com  

www.kone-hiporehabilitace.com  

www.educationinhippotherapy.com  

 

Sociální sítě jsou pro nás skvělou příležitostí, jak se dostat blíže k naší cílové skupině, 

umožňují budovat sociální kontakt se zájemci o hiporehabilitaci a pružně reagovat na dotazy a 

názory. Sociální sítě jsou příhodné místo pro oboustrannou komunikaci a diskuzi, informace 

na facebooku ČHS (@Hiporehabilitace) sledovalo přes 1500 příznivců. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
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ČLENSKÁ SCHŮZE 

Členská schůze se v roce 2016 uskutečnila dne 12. 11. 2016 v Olomouci. Členské 

schůzi předcházelo setkání členů  představenstva a setkání zástupců Středisek praktické 

výuky a Středisek doporučené hiporehabilitace. Na členské schůzi byla prezentována 

souhrnná zpráva o činnosti výkonného výboru ČHS, zpráva o hospodaření za rok 2016, 

výhled na rok 2017. Byly předneseny zprávy odborných sekcí ČHS a revizní komise. 

PUTOVNÍ POHÁR ČHS 

V rámci členské schůze byl vyhlášen nový držitel putovního poháru ČHS určeného pro 

osobnost roku 2016, kterou se stala doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD.  Mendelova univerzita 

v Brně. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČHS ZA ROK 2016 

PŘÍJMY 

Příjmy z prodeje služeb  - ZK koní, vodiči              10500  

Příjmy z konference                                         53580  

Příjmy - kurzy, workshop                                 541700  

        z toho  
  
  

kurzy ČHS 408 000 

kurz HT v RP v USA 103 000 

kurz HT v RP 30 700 

Členské příspěvky 115 300  

         z toho  
  

individuální  26 200 

skupinové  89100 

Ostatní příjmy 2136 

Celkové příjmy 723216  

 

VÝDAJE  

Spotřeba materiálu                                   39196 

Občerstvení vč. konference a 
kurzů                                               

    65594 

Drobný majetek                                                  14948 

Cestovné                                             41655 

Ostatní služby                                    537482 

     z toho 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

reklama 20000   

PR agentura 80000   

lektorné 242750   

pronájmy 42200   

souhlasná stanoviska 5250   

web stránky 8900   

překlad metodiky 15000   

zpracování účetnictví 14500   

drobné náklady na konferenci 16700   

poradenská činnost 57000   

ostatní služby 32182   

Jiné ostatní náklady      2700 

Poštovné                                           1042 

Mzdové náklady                                     118800 

     z toho 
  

DPP asistenta 25200   

DPP lektoři 93600   

Zákonné sociální náklady                                     100 

Výdaje celkem 821517 
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PARTNEŘI ČHS 

Děkujeme  našim partnerům za podporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu vytvořily: Petra Škochová, Věra Lantelme a Vladimíra Casková 

28. 6. 2017 


